Mestarikiltaneuvosto ry
Käsiteollisuuden Edistämissäätiö

NUORTEN HUIPPUOSAAJIEN VALMENTAUTUMISAPURAHA
Käsiteollisuuden Edistämissäätiön tarkoituksena on muun muassa edistää korkeaa
ammattitaitoa, kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden arvostusta. Tarkoituksensa
edistämiseksi säätiö voi esimerkiksi jakaa apurahoja em. tehtävän toteuttamiseksi.
Käsiteollisuuden Edistämissäätiö on osa Mestarikiltaneuvosto ry:n toimintaa.
Mestarikiltaneuvosto ry on puolestaan Suomen Yrittäjien jäsenjärjestö.
Käsiteollisuuden Edistämissäätiö ja Skills Finland ry ovat sopineet yhteistyöstä, jonka
tarkoituksena on tukea WorldSkills-, EuroSkills-tai Abilympics-kilpailuihin valittuja nuoria
kädentaitoihin liittyvän huippuosaamisen viimeistelyssä apurahan turvin.
Kenelle apuraha on tarkoitettu
Apurahaa voi hakea nuori,
o joka on valittu EuroSkills-, WorldSkills-tai Abilympics maajoukkueeseen Suomen
edustajaksi,
o joka tarvitsee kädentaitoja edustavaan lajiin osallistuessaan sellaista kädentaitoosaamista, joka selkeästi parantaa nuoren menestymismahdollisuuksia kilpailussa,
o jonka erityisosaamisen hankkiminen vaatii kustannuksia aiheuttavia järjestelyitä, kuten
lisäkoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai matkustamista ulkomaille ja
o jonka työnantaja tai valmennuksesta vastaava koulutuksenjärjestäjä ei pysty edellä
mainitun osaamisen kehittämistä tarjoamaan tai kustantamaan.

Mihin, miten ja kuinka paljon apurahaa voi hakea
o Apurahaa voi hakea esimerkiksi kädentaito-osaamisen hankkimiseen liittyvän
koulutuksen kustannuksiin (esim. kurssimaksu tai matkakustannukset) tai palkattoman
työpaikalla tapahtuvan oppimisen kustannuksiin (peruselinkustannukset). Hakemus on
erillisenä liitteenä.
o Apuraha määräytyy ensisijaisesti hakijan tarpeen mukaan. Apuraha voi kuitenkin olla
enintään 1000 euroa. Apurahapäätös voi olla haettua pienempi, jolloin hakijan tulee
päättää, ottaako hän apurahan vastaan.

o Apurahan saanut nuori on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä viimeistään
kaksi kuukautta niiden kisojen jälkeen, joihin valmentautumiseen nuori on apurahan
saanut. Raporttipohja on liitteenä.
Apurahan myöntäminen
o Apurahaa haetaan Käsiteollisuuden Edistämissäätiöltä ja se osoitetaan osoitteeseen
Suomen Yrittäjät/Käsiteollisuuden Edistämissäätiö, PL 999, 00101 Helsinki.
o Apurahahakemuksen käsittelee Käsiteollisuuden Edistämissäätiön ja Skills Finland ry:n
nimeämä raati. Päätöksen apurahasta tekee Käsiteollisuuden Edistämissäätiö.
o Myönnetystä apurahasta tai sen myöntämättä jättämisestä ilmoitetaan joko
sähköpostitse tai kirjeitse hakijalle. Päätöstä ei perustella.
o Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan apurahan käytöstä liitteenä olevan raporttipohjan
mukaisesti.
o Apurahan saaja sitoutuu ilman eri korvausta kertomaan valmentautumis- ja
kilpailukokemuksistaan Käsiteollisuuden Edistämissäätiön tai sen taustaorganisaation
tilaisuudessa tai muussa vastaavassa tapahtumassa, mikäli tästä ei aiheudu henkilölle
esimerkiksi kohtuutonta taloudellista tai ajallista haittaa.
o Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun saaja on ilmoittanut
ottavansa apurahan vastaan.
o Apuraha on veroton.
Lisätietoja apurahasta
Lisätietoja apurahasta antaa Mika Hämeenniemi, puh 09 2292 2926 , 050 372 4804,
sähköposti mika.hameenniemi@yrittajat.fi.

Liitteet
Hakemuspohja
Raporttipohja

Liite 1.
HAKEMUS NUORTEN HUIPPUOSAAJIEN VALMENTAUTUMISAPURAHAKSI

Yhteystiedot
Nimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti
Pankkiyhteys

Valmentautumistiedot
Mihin kisoihin valmentautuu?
Laji
Valmentajan nimi ja hänen yhteystietonsa

Apurahatiedot
Mihin kustannuksiin haetaan apurahaa? (Erittele kustannukset.)

Apurahahakemuksen yhteissumma

Perustelut
Perustelut apurahatarpeelle

Suosittelijat

Sitoumus (laita rasti ruutuun)
Sitoudun palauttamaan saamani apurahan, mikäli saamani apurahan käyttökohde ei toteudu.
Sitoudun raportoimaan erillisessä liitteessä olevan raporttipohjan avulla valmentautumisestani ja kilpailusta
viimeistään kaksi kuukautta kisojen jälkeen.
Sitoudun ilman eri korvausta kertomaan valmentautumis- ja kilpailukokemuksistani Käsiteollisuuden
Edistämissäätiön tai sen taustaorganisaation tilaisuudessa tai muussa vastaavassa tapahtumassa, mikäli
tästä ei aiheudu minulle esimerkiksi kohtuutonta taloudellista tai ajallista haittaa.

Päiväys

Hakijan allekirjoitus

____________________________________________________________________________________
Kirjoita tähän niimenselvennys

Liite 2.

RAPORTTI VALMENTAUTUMISAPURAHAN KÄYTÖSTÄ

Yhteystiedot
Nimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti
Pankkiyhteys

Tiedot kilpailusta
Kisa, johon osallistuit
Missä ja milloin kisat järjestettiin?

Sijoituksesi ja pisteesi

Apurahan käyttökohde (lyhyt kuvaus)

Mitä hyötyä apurahan kohteena olleella valmentautumisjaksolla oli osaamisesi kehittymiseen?

Vaikuttiko kyseinen valmentautumisjakso menestykseesi? (laita rasti sopivaan ruutuun)
Paljon
Jonkin verran
Vähän
Ei ollenkaan
Omat kommentit

Päiväys

Allekirjoitus

____________________________________________________________________________________
Kirjoita tähän nimenselvennys

